
IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEAN HONDAKINAK KUDEATZEA ARAUTZEKO 
ORDENANTZA ALDATZEKO PROIEKTUA EGIN AURRETIKO HERRI-KONTSULTA 

BERRIA 
 
 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 
133. artikuluan ezarrita dagoenaren arabera, legearen edo erregelamenduaren proiektua edo 
aurreproiektua prestatu baino lehen, kontsulta publiko bat bideratuko da administrazio 
eskudunaren webgunearen bitartez, eta jasoko da zer iritzi duten etorkizuneko arauak uki 
ditzakeen subjektuek eta antolakunderik ordezkagarrienek puntu hauei buruz: 
 
a) Ekimenaren bidez konpondu nahi diren arazoak.  
b) Arau hori onestea beharrezko eta egoki den. 
c) Arauaren helburuak. 
d) Izan litezkeen bestelako aukera erregulatzaile eta ez-erregulatzaileak. 
 
Aurrekoa betetze aldera, eta egin aurretik, aipatutako ordenantza aldatzeko proiektuari buruz 
alderdi hauek planteatzen dira: 
 
a) Aurrekariak 
 
Joan den 2021eko martxoaren 29an, Iruñerriko Mankomunitateko Batzorde Iraunkorrak adostu 
zuen Iruñerriko Mankomunitatean hondakinak kudeatzea arautzeko ordenantza aldatzeko 
proiektua egin aurretiko herri-kontsultaren edukia onartzea. Kontsulta hori 2021eko martxoaren 
29an kaleratu zen, eta aurreikusita zegoen 2021eko apirilaren 29an amaitzea.  
 
Aldaketa horren xedeak hauek ziren: 
 

Lehenik. Ontzien eta materialen edukiontzien izendapen berria islatzea. 
 
Bigarrenik. Ezarritako bilketa pneumatikotik eratorritako espezialitateak islatzea, eta, 
zehazki, sistemaren beharrengatik sarraila duten edukiontzi eta/edo buzoietarako 
sarbide-modua jasotzea, frakzioa gorabehera. 
 
Hirugarrenik. Buzoiak eta/edo edukiontziak irekitzeko txartelen eta/edo gailu baliokideen 
erabilera orokortuak berekin ekarriko du hainbat gorabehera gertatzea (galerak, altak, 
aldaketak, baliogabetzeak…), eta haiei erantzuteko, jarduteko prozedura zehatzak eta 
arinak ezarri behar dira, eta bai beste euskarri batzuetan irekitze-gailuen funtzionalitateak 
integratzeko ere. 
 
Laugarrenik. Iruñeko Alde Zaharrean atez ate egiten den gai organikoen bilketa 
ordenantzan islatzea. 
 
Bosgarrenik. Bosgarren edukiontzirik ez zuten auzoak egotetik eratorritako errealitatea 
gainditu izana islatzea. 
 
Seigarrenik. Landa-arloan garbiguneak egotea jasotzea. 
 



Zazpigarrenik. Ekitaldi publikoak antolatu eta egiten direnean hondakinen gaian nahitaez 
bete behar diren betebeharrak finkatzea. 
 
Zortzigarrenik. Aldaketa hauen ondorioz beharrezkoak izango diren garrantzi gutxiagoko 
zuzenketak eta argibideak egitea. 

 
Ondoren, ordenantza hori bera aldatzeko beharra ikusi da zenbait araudi-erreferentzia 
eguneratzeari dagokionez, zehapen-erregimenean subjektu arduradunei dagokien erregulazioa 
sartzeari dagokionez eta edukiontziak irekitzeko gailuen erabilera ezarri eta erregulatzetik 
eratortzen diren arau-hausteak tipifikatzeari dagokionez. Horrenbestez, herri-kontsulta berri bat 
egingo da, xede horrekin, eta aldi berean lehenbizikoa berriro jarriko da jendaurrean, hartara, bi 
herri-kontsultak era paraleloan izapidetzeko, behin amaituta, Iruñerriko Mankomunitatean 
hondakinak kudeatzea arautzeko ordenantza aldatzeko prozedura berberera iristeko biak.   
 
b) Ekimenaren bidez konpondu nahi diren arazoak 
 
Ekimen honen helburua da Iruñerriko Mankomunitateko hondakinak kudeatzea arautzeko 
ordenantza indarrean dagoen araudi-esparrura egokitzea.  
 
Aldaketa honen bidez konpondu nahi diren alderdiak hauek dira: araudi-erreferentzia batzuk 
eguneratu gabe egotea; Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 
Legean (40/2015 Legea) subjektu arduradunen gainean dagoen erregulazioa ez aipatzea; eta 
edukiontziak irekitzeko gailuen erabilera ezarri eta erregulatzetik eratortzen diren arau-hausteak 
tipifikatu gabe egotea.  
 
c) Arau hori onestea beharrezko eta egoki den 
 
Hondakinak kudeatzea arautzeko ordenantza indarrean dagoen araudi-esparruarekin 
koherentea izatea komenigarri izatetik eratortzen da aldaketaren beharra eta aukera, eta, 
bereziki, ordenantzan bertan dauden kudeaketa-arauekin koherentea, edukiontziak irekitzeko 
gailuei dagozkienekin.  
 
Hori dela-eta, proposatzen da beharrezkoak diren ordenantzako artikuluak aldatzea, ordenantzak 
egiten dituen araudi-erreferentziak zuzenak izateko, 40/2015 Legearen arabera subjektu 
arduradunei dagokien erregulazioa barne hartzeko, eta arau-hausteak eta zehapenak barne 
hartzeko, ordenantzaren 16. artikuluan eta IV. Eranskinean edukiontziak irekitzeko gailuak ezarri 
eta erregulatzetik eratorriak.   
 
Azkenik, aldaketa hauen ondorioz beharrezkoak izango diren garrantzi gutxiagoko zuzenketak 
eta argibideak egingo dira. 
 
  



d) Arauaren helburuak 
 
1.- Ordenantza eta, zehazki, hondakinak kudeatzeko zehapen-erregimenaren erregulazioa 
indarrean dauden araudira eta jurisprudentziara egokitzea, bereziki Hondakinei eta haien 
fiskalitateari buruzko 14/2018 Foru Legera, 2017-2027 aldirako Nafarroako Hondakinen Planera 
eta 40/2015 Legera.  
 
2.- Zehapen-erregimen ahalik eta osoena jasotzea, edukiontziak irekitzeko gailuak ezartzeak 
berezko dituen helburuak betetzen laguntzen duten arau-hausteak barne hartuko dituena.  
 
e) Izan litezkeen bestelako aukera erregulatzaile eta ez-erregulatzaileak  
 
Ez dira planteatzen. 
 
Herri-kontsultaren hartzaileak:  
 
- Iruñerriko herritar guztiak. 
- Ostalaritzako elkarteak (Asociación Hostelera Navarra eta ANAPEH). 
- Merkatarien elkarteak (Casco Viejo, Ensanche, etab.). 
- Kontsumitzaileen elkarteak. 
- Etxebizitzen sustatzaileak/eraikitzaileak. 

 


